
Изображенията са поместени само с информативна цел 

 

 

 

 

      
          TKE 984 
Машинен център 

 Инструментален магазин 
 

01  Стеги 02 

          
бивш TK 441/3     

 
     
     
          4-осов CNC машинен център с подвижен портал, реализиран за извършване на 
обработки по пробиване, фрезоване, резбонарязване и рязане под всякакъв 
ъгъл от -90° до +90° на прътове или детайли от алуминий, PVC, леки сплави 
като цяло и стомана. Подвижната част на машината се състой от моторизиран 
портал със зъбна рейка за прецизност. Електрошпиндела с мощност 9 kW и 
връзка за инструменти HSK-63F, позволява да се извършват обработки, дори и 
трудни, с оптимални резултати от гледна точка на бързина и прецизност. 
Неподвижен инструментален магазин с 14 места е инсталиран на лявата 
страна на машината. Може да се прибави втори магазин с 14 места, от другата 
страна на машината или, да се замени с един единствен моторизиран магазин 
с 14 места, който благодарение на неговата ос с CN, следва подвижния портал 
в двете работни зони, намалявайки по този начин броя на инструментите и 
необходимите държачи на инструменти и оптимизирайки значително 
програмирането. 
Възможно е машината да се използва в преходен режим на работа, който 
позволява да се намали до минимум времето на престой на машината, за да 
може да се извърши смяна на детайла (поставяне/сваляне), без да се прекъсва 
работата на машината. Освен това е възможно да се обработват различни 
детайли между двете работни зони. 
Машината е снабдена с капаци, поставени на портала, което освен, че 
защитава оператора, позволява да се намали акустичното въздействие върху 
околната среда. 
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  Голям магазин с 14 позиции е 
инсталиран странично на 
машината. Гнездото с 
автоматично покритие, 
гарантира максимална защита 
на конусите за закрепване на 
инструменти, както от стружки, 
така и от случайни удари. За 
извършване на обработки в 
преходен режим, може да се 
прибави втори магазин с 14 
позиции, на противоположната 
страна на машината, 
позволявайки управлението на 
независим набор от 
инструменти за всяка работна 
зона. Като алтернатива на 
неподвижните магазини, е 
възможно да се инсталира един 
единствен моторизиран магазин 
с 14 места, който благодарение 
на неговата ос с CN, следва 
подвижния портал в двете 
работни зони. Това решение 
позволява да се намали 
значително времето за смяна на 
инструмент и да се оптимизира 
броя на необходимите 
инструменти и държачи. 

 Групата за притискане е в 
състояние да гарантира 
правилно и безопасно 
блокиране на алуминиеви и 
стоманени профили, както и 
профили от леки сплави. 
Размера на стегите, заедно 
с широкия ход в Y на 
електрошпиндела, 
позволява на тази машина 
да обработва профили със 
значителни размери, за 
всякакъв вид гражданско 
или промишлено 
приложение. 
Всяка група се плъзга 
посредством линейни 
водачи върху масата на 
машината. 
Позиционирането се 
управлява посредством 
оста X. Възможно е да се 
монтират бързо и точно 
контрапрофили, които 
правят машината 
многофункционална. 
Групата за притискане може 
да се конфигурира с двоен 
притискач, за паралелна 
обработка на два профила. 

 Машината може да бъде 
окомплектована 
опционално с 
електронно устройство, 
което позволява 
автоматична корекция на 
грешки в размерите 
отнасящи се до 
дължината, ширината и 
височината на детайла. 
По този начин 
характеристиките за 
точност на машината не 
се повлияват от 
разликите между 
теоретичните и 
действителните размери 
на обработвания детайл. 
Това устройство 
извършва с голяма 
прецизност опипването 
на необработения 
детайл в повече 
позиции, за да се 
позволи корекция на 
обработките по цялата 
негова дължина, също и 
в случай на 
деформирани или 
усукани профили. 

 Електрошпиндела 9 kW 
в S1 с връзка за 
инструмент HSK-63F и 
водно охлаждане с 
хладилен модул, 
позволява да се 
извършват и трудни 
обработки, типични за 
промишления сектор. 
Освен това, 
благодарение на 
високия въртящ 
момент, е възможно да 
се извършват лесно 
обработки по 
пробиване, фрезоване 
и рязане. 
Движението на 
електрошпиндела по 
дължина на оста В, 
позволява извършване 
на въртене от -90° до 
+90°, което позволява 
обработка на профила 
върху 3 лицеви страни, 
без да се необходимо 
да се позиционира 
отново. 
 
 

 Скриващ се ограничител за 
указване на началната точка 
е инсталиран на лявата 
страна на всяка от двете 
работни зони. В тази 
конфигурация е възможно 
да се обработват до два 
детайла в режим 
мултидетайл или преходен 
режим. Проста маневра 
позволява да се премести 
десния ограничителя в края 
на машината и да се 
извършват обработки на 
изключително големи 
дължини. С подобни 
операции и прибавянето на 
опционални ограничители, 
до общо 4 ограничители, 
машината демонстрира 
нейната максимална 
гъвкавост по отношение на 
режимите на работа. 
За да позиционирате 
детайлите с точност върху 
работната маса, по заявка 
може да се предвиди 
лазерна система, която 
отчита наличието на всеки 
профил и дава информация 
за началната точка без 
необходимостта от 
механични ограничители. 

 ХОДОВЕ ОСИ   

 ОС X (надлъжно) (mm) 6 700 
8 400  

 ОС Y (напречно) (mm) 1 350  
 ОС Z (вертикално) (mm) 610  
 ОС B (въртене на вертикалната ос на главата) -90° ÷ +90°  
 Нарастване (инкремент) позициониране ос B 0,01°  
 ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ   
 Максимална мощност в S1 (kW) 9  
 Максимална скорост (g/min) 24 000  
 Максимален въртящ момент (Nm) 14,3  
 Конус за свързване на инструмент HSK - 63F  
 Водно охлаждане с хладилен модул ●  

 АВТОМАТИЧЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН МАГАЗИН   
 Максимален брой инструменти стандартен неподвижен магазин (ляв) 14  

 Максимален брой инструменти опционален неподвижен магазин (десен) 14  

 Максимален брой инструменти опционален моторизиран магазин (заменя неподвижните магазини) 14  

 Максимален размер нож, който може да се вкара в магазин (mm) Ø = 160   L = 200  

 ФУНКЦИОНАЛНОСТ   

 Функциониране в режим мултидетайл  ●  

 Функциониране в преходен режим ●  

 ОБРАБОТВАНИ ЛИЦЕВИ СТРАНИ   

 С прав инструмент (горна лицева страна и странични страни) 3  

 С ъглов инструмент/модул (горна лицева страна, странични страни, глави) 1 + 2 + 2  

 КАПАЦИТЕТ НА ОБРАБОТКА   

 Пробиване върху алуминий AL99 пълно – Ø max. (mm) 20  

 Пробиване върху стомана FE370 D FF пълно – Ø max. (mm) 14  

 Линейно фрезоване върху алуминий AL99 пълно – max. дебелина (mm) 15  

 Линейно фрезоване върху стомана FE370 D FF пълно – max. дебелина (mm) 5  

 Резбонарязване върху алуминий AL99 пълно (mm) M12  

  Резбонарязване върху стомана FE370 D FF пълно (mm) M8  

 ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ПРОФИЛ   

 Ограничители за указване на начална точка с пневматично движение 2  

 Допълнителни ограничители за указване на начална точка детайл с пневматично движение  
(до 4 ограничители общо) ○  

 Лазерна система за отчитане на позицията на профила за обработки мултидетайл ○  

 ЗАСТОПОРЯВАНЕ НА ДЕТАЙЛ   

 Стандартен брой стеги 6 
8  

 Максимален брой стеги 12  

 Автоматично позициониране на стеги посредством оста X  ●  

 Двоен хоризонтален притискач върху пневматични стеги за паралелна обработка на два профила ●  

 ФУНКЦИОНАЛНОСТ   

 Обработка на прекалено голям размер, до двойната максималната номинална дължина в X ○  
 Електронна система опипвач ○  

 Паралелна обработка на два профила (с изключение на вътрешните обработки, върху противоположните лицеви 
страни на профилите) ●  

 Обработка в преходен режим мултидетайл ○  
  ●  включено                           ○  налично  
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